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alternativas tecnológicas; participar de eventos para qualificação pro-
fissional.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de com-
plexidade associadas ao ambiente organizacional.

Conhecimentos Específicos
Projetar infra-estrutura de redes segundo normas de cabea-

mento estruturado e sem fio;
Administrar e gerenciar redes de computadores;
Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais e ser-

viços de redes;
Propor solução para integração de ambientes distribuídos

multiplataformas;
Projetar, implantar e testar soluções para interconexão de

redes heterogêneas;
Desenvolver projeto e implantar políticas de segurança, con-

tingência, e análise de desempenho;
Estimular atividades éticas e empreendedoras na área de re-

des de computadores.
Bibliografias de Conhecimentos Específicos
Redes de Computadores. 5ª Edição 2011.Andrew S. Tanen-

baum; David J. Wetherall. Editora: Pearson Education - Br. Redes de
Computadores e a Internet - Uma Abordagem Top-down. 5ª Edição
2009. James F. Kurose; Keith W. Ross. Editora: Pearson Education -
BR. Redes de Computadores. 2ª Edição 2009. Gabriel Torres. Edi-

tora: Novaterra
Programas/Bibliografias/Língua Portuguesa
Leitura e compreensão de textos: - significação das palavras

no texto e no contexto; - denotação e conotação; - ideias explícitas,
implícitas e ambiguidades; - coerência textual; - coesão referencial
(mecanismos coesivos de referência por substituição e reiteração); -
coesão sequencial (correlação dos tempos verbais; palavras ou ex-
pressões explicativas; conexão: mecanismos de articulação das pa-
lavras na oração e das orações no período - processos sintáticos
básicos; coordenação e subordinação); - paralelismo; - concordância;
- regência; - pontuação.

Bibliografia Sugerida:
O candidato deve buscar bibliografia condizente com a es-

colaridade exigida para o cargo e com o programa estabelecido para
o concurso.

ANEXO 5

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS
1o) Cargo: Terapeuta Ocupacional
GRUPO 1 - TÍTULOS ACADÊMICOS NA ÁREA DO

CONCURSO
GRUPO 2 - PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA NA

ÁREA DO CONCURSO
GRUPO 3- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1.1 Título de Mestre
No máximo 01 título: 1 ponto
1.2 Grau de Especialista
No máximo 01 título: 0,5 ponto
Subtotal: 1,5 pontos
2.1 Capítulo de livro publicado (2)
No máximo 02 capítulos: 0,2 ponto por capítulo
2.3 Artigo de pesquisa publicado em periódico científico

(3)
No máximo 02 artigos: 0,3 ponto por artigo
2.4 Trabalho publicado em anais de congresso (4)
No máximo 02 trabalhos: 0,2 ponto por trabalho
2.5 Apresentação de trabalhos em seminários, jornadas ou

similares (6)
No máximo 02 trabalhos: 0,1 ponto por trabalho
Subtotal: 1,5 pontos
3.1 Tempo de experiência professional na area de Terapia

Ocupacional
No máximo 5 anos: 0,2 por ano de trabalho na area de

Terapia Ocupacional
Subtotal: 1 ponto
Total: 4 pontos

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - MÉDICO VETERINÁRIO
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS
GRUPO 1 - TÍTULOS ACADÊMICOS NA ÁREA DO CONCURSO

1.1 Título de Doutor No máximo 01 Título 1 ponto
1.2 Grau de Mestre No máximo 01 Título 1 ponto
1.3 Certificado de Especialização de no mí-
nimo 360 h (*)

No máximo 02 títulos 1 ponto por título 1 ponto por título

Subtotal 4 pontos

GRUPO 2 - PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA NA ÁREA DO CONCURSO

2.1 Autoria de livro publicado (1) No máximo 02 livros 0,7 ponto por livro
2.2 Capítulo de livro publicado (2) No máximo 02 capítulos 0,5 ponto por capítulo
2.3 Artigo de pesquisa publicado (3) No máximo 02 artigos 0,3 ponto por artigo
2.4 Trabalho publicado em anais de congres-
so (4)

No máximo 02 artigos 0,2 ponto por artigo

2.5 Premiação Técnico-científica (5) No máximo 01 premiação 0,4 ponto
2.6 Apresentação de trabalhos em congresso,
seminários, simpósios, jornadas ou similares
(6)

No máximo 02 trabalhos 0,1 ponto por trabalho

Subtotal 4 pontos
To t a l 8 pontos

OBS.:
(1) Frente e verso da folha de rosto do livro.
(2) Frente e verso da folha de rosto do livro, sumário do livro e 1ª folha do capítulo.
(3) Dados da publicação e do autor (capa da revista ou jornal, sumário, 1ª folha do artigo).
(4) Resumo ou completo (capa, sumário ou folha do artigo publicado).
(5) Comprovante da premiação (cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do original).
(6) Apresentação de documento comprobatório do evento, que faça referência ao trabalho apresentado (cópia autenticada ou cópia

simples, acompanhada do original).

ANEXO 6

PROTOCOLO DE ENTREGA DOS TÍTULOS
(preencher em letra de forma legível ou digitar em 2 vias)
Para Coordenação de Processo de Seleção e INgresso da UFPel
NOME DO CANDIDATO: ______________
N° DE INSCRIÇÃO: ___________
CARGO: _____________
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES
Data: _____/_____/2013
Assinatura do Candidato: ___________________
Recebimento pelo CPSI /UFPel:

ANEXO 7

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
(anexar cópia simples do documento de identidade e do CPF)
A Coordenação de Processo de Seleção e Ingresso - CPSI UFPel
Eu, acima identificado, venho requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público regido pelo Edital CGIC no

67/2013, nos termos do Decreto no 6593, de 02/10/2008.
Para tanto, declaro estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com o Número de Identificação Social

- NIS acima especificado e que atendo à condição de membro de família de baixa renda de que trata o Decreto no 6135/2007.
Declaro, ainda, estar ciente de que as informações, que estou prestando, são de minha inteira responsabilidade e que, no caso de

declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936,
de 6 de setembro de 1979.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO DO CANDIDATO:
DATA DE NASCIMENTO: ______/______/______
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Cidade: UF: CEP:
TELEFONE:
NIS (formato c/11 algarismos):
CPF:
CARTEIRA DE IDENTIDADE no Data de Expedição: _____/____/_____
Órgão Expedidor:
NOME COMPLETO DA MÃE:
Pelotas, _____ de ________________ de 2013
Assinatura do Candidato
Recebimento pelo CPSI /UFPel

EDITAL DE 27 DE JUNHO DE 2013
RETIFICAÇÃO DO EDITAL CGIC Nº 64/2013

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso, RETIFICA o Edital CGIC Nº 064
de 19/06/2013, conforme segue:

a) No Processo nº 23110.008709/2012-53, na área de Sistemas de Informações Hídricas, onde se lê: "3º Roberto Fabris Goeri", leia-
se: "3º Roberto Fabris Goerl".

HELENARA PLASZEWSKI FACIN
Diretora de Concursos

CARLOS ROGÉRIO MAUCH
Reitor

Em exercício
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